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نظام ارجاع

وزارت توسعه، ششم برنامه قانون 74 ماده و کشور توسعه پنجم برنامه قانون 35 ماده اساس بر  

.باشند می برنامه پایان تا کشور سطح در ارجاع نظام توسعه به مکلف رفاه وزارت و بهداشت .باشند می برنامه پایان تا کشور سطح در ارجاع نظام توسعه به مکلف رفاه وزارت و بهداشت

بدون شده، تعریف خدمات بسته ي محدوده در را سالمت خدمات دارد مسئولیت بهداشت وزارت 

  جمعیت خانواده، فرد، اختیار در بیماري ریسک و اجتماعی اقتصادي ویژگی هاي جنسی، سنی، تبعیض

 فرد ارجاع از سالمت، ارتقاي و حفظ براي می تواند ارجاع نظام .دهد قرار خود پوشش تحت جامعه ي و

.بود خواهد او با خدمات تداوم مسئولیت ولی کند، استفاده باالتر سطوح به .بود خواهد او با خدمات تداوم مسئولیت ولی کند، استفاده باالتر سطوح به



:مقدمه

 می آید شمار به کشور سالمت نظام براي راهبردي برنامه هاي مهم ترین از ارجاع نظام استقرار

 :داشت خواهد دنبال به را زیر نتایج که

  و بهداشتی خدمات ارائه با جامعه در سالمت کیفی سطح ارتقاي و درمان بر بهداشت اولویت١.

  پیشگیرانه

 درمانی بهداشتی خدمات کیفی ارتقاي و استاندارد درمانی هاي گایدالین استقرار٢.

 منابع محدودیت به توجه با درمانی هاي هزینه کنترل٣.

  درمان بخش در القایی تقاضاي از پیشگیري۴.

تکراري هاي درمان و مختلف درمانی مراکز به بیماران متعدد مراجعات از جلوگیري۵.

  درمانی محدود منابع به مردم دسترسی مدیریت۶.

 دریافت بهبود و سالمت کیفیت افزایش ارجاع، نظام در خدمات سطح بندي اصلی دلیل  

  سطوح این مناسب اجراي .است مناسب درمان دریافت زمان در صرفه جویی و درمان

 امکانات اتالف مانع و بکاهد دولت هم چنین و بیمار به واردشده هزینه هاي از می تواند

.گردد تکراري درمان هاي کاهش دلیل به پاراکلینیکی و کلینیکی



اصول اساسی ارجاع الکترونیکی

1

ارجاع الکترونیکی بروندادهاي مرتبط با بیمار و تجربیات کاربران را ارتقا داده و حرکت به •

.سمت فرایندهاي بدون کاغذ را تسریع خواهد کرد

2

معماري ارجاع الکترونیکی بر مبناي فواید و موفقیت هاي رویکردهاي قبلی و ایجاد میان افزار •

.تبادل الکترونیکی اطالعات بنیان نهاده شده است

3
رویکردهاي دوگانه کاغذي و الکترونیکی در درازمدت توجیه اقتصادي ندارند•

4

نیازهاي بیماران و پزشکان در درجه نخست اهمیت در طراحی معماري جدید بوده است که •

.خود حامی کارکردهاي بهینه تر و قابلیت استفاده از داده هاي کالن در آینده می باشد



مزایاي نظام ارجاع

مزایا

بیمار براي

دقیق تشخیص و مدیریت دقیق تشخیص و مدیریت

تالش و هزینه زمان، در جویی صرفه

بهتر نتیجه

خانواده پزشک براي

یاددهی و یادگیري

نفس به اعتماد کسب نفس به اعتماد کسب

سالمت خدمات دهندگان ارائه بین ارتباط افزایش

مشاور پزشک/متخصص پزشک براي

بیمار مدیریت کیفیت بهبود

سالمت خدمات دهندگان ارائه بین ارتباط افزایش



تغییرات مدل جدید در نظام ارجاع 

کلیه براي ارجاع امکان ارجاع، نظام جدید فرایند در درمان استحقاق سرویس از استفاده به توجه با 

.میباشد مهیا آزاد صورت به همچنین و ها بیمه .میباشد مهیا آزاد صورت به همچنین و ها بیمه

جایگزین ارجاع هاي شناسه از که است شده مهیا امکان این اینترنت و شبکه قطعی مواقع در 

.شود استفاده )آفالین(

ارجاع از پس بیمار براي نوبت اخذ امکان.

موازي ارجاع امکان. .موازي ارجاع امکان

3 سطح به 2 سطح از ارجاع.



:الزم نکات

 هاي دانشگاه کلیه به 1391 سال در خانواده پزشک 02 نسخه عنوان تحت ارجاع نظام نامه شیوه -

گردید ابالغ کشور سطح پزشکی علوم   

 ارجاع نظام استقرار برنامه اول گام اجرایی دستورالعمل وزارت، عالی محترم مقام بخشنامه اساس بر -

.گردید ابالغ)عشایر و نفر 20.000  زیر جمعیت با شهرهاي و روستاها براي(   

 شامل 3 و 2 سطح ارجاع نظام دانشگاهی کمیته عهده به دستورالعمل این اجرایی هاي هماهنگی -

 بیمه معاون سالمت، بیمه مدیرکل ،دانشگاه اطالعات فناوري و آمار مدیر ،بهداشت و درمان معاونین

 دانشگاه رییس با کمیته این ریاست و بوده سالمت بیمه اطالعات فناوري اداره رییس و سالمت خدمات

.باشد می

  پیگیري براي آن کننده تکمیل و الکترونیک ارجاع نظام بستر عنوان به درمان، سنجی استحقاق سیستم -

  .باشد می بیمار ارجاع مسیر

  عدم که مواردي در صرفاً بیمه، پوشش فاقد بیگانه اتباع براي ارجاع نظام امکانات از مندي بهره -

 بهداشت معاونت توسط موارد این .است مقدور بشود؛ عمومی سالمت تهدید موجب کامل درمان

.شود می تعیین

  ارجاع شناسه اساس بر و الکترونیک صورت به صرفاً دو، سطح مراکز کلیه در پذیرش و دهی نوبت -

  .پذیرد می صورت )HID کد(



:الزم نکات

 یک سطح از شده ارجاع بیماران ارجاع براي سهمیه رعایت به موظف سه / دو سطح پزشکان-

.باشند می

  /متخصصین سایر به )درمان ادامه یا مشاوره انجام جهت( متخصص پزشک هر توسط افقی ارجاع-

  .است پذیر امکان ارجاع بازخورد اخذ و تخصص فوق

  متخصص پزشک سه حداکثر به مراجعه براي اعتبار داراي ،)HID کد( بیمار ارجاع شناسه یک-

)افقی ارجاع( .باشد می ماه یک طول در

  بیمه طرف از ارجاع نظام رعایت عدم صورت در )جاري سال دوم نیمه( ارجاع نظام شروع با-

 .شود می محاسبه آزاد صورت به دارویی، و درمانی تشخیصی، خدمات هاي هزینه شده،



استعالم هویتاستعالم هویت
دریافت اطالعات هویتی بیمار از اداره ثبت احوال کشوردریافت اطالعات هویتی بیمار از اداره ثبت احوال کشور

بر اساس کد ملی ويبر اساس کد ملی وي

استحقاق سنجیاستحقاق سنجی
دریافت اطالعات بیمه اي بیمار از سرور مرکزي وزارت متبوعدریافت اطالعات بیمه اي بیمار از سرور مرکزي وزارت متبوع

بر اساس کد ملی ويبر اساس کد ملی وي

نظام ارجاعنظام ارجاع
به سطح  به سطح  ) ) مراکز بهداشتیمراکز بهداشتی((ارجاع بیماران از مراکز سطح یک ارجاع بیماران از مراکز سطح یک 

به صورت سیستماتیک  به صورت سیستماتیک  ) ) کلینیک ها و مراکز درمانیکلینیک ها و مراکز درمانی((دو یا سه دو یا سه 
و دریافت بازخوراند آنو دریافت بازخوراند آن

نسخه  نسخه  
الکترونیکیالکترونیکی

جایگزین دفترچه کاغذي براي ثبت اطالعات جایگزین دفترچه کاغذي براي ثبت اطالعات 
درمانی، دارویی و پاراکلینیکی بیماردرمانی، دارویی و پاراکلینیکی بیمار

رسیدگی  رسیدگی  
الکترونیکیالکترونیکی

بررسی بیمه اي و کسوراتی بهنگام پرونده بیماران بیمه سالمت بررسی بیمه اي و کسوراتی بهنگام پرونده بیماران بیمه سالمت 
در زمان ترخیصدر زمان ترخیص



مراکز درمانی از دیدگاه نظام ارجاع



)از منظر اجرایی(ارجاع فرایند کلی نظام 

بیمار

ارائه خدمت

ثبت اطالعات بالینی بیمار

چاپ فرم ارجاع

بیمار

ارجاع 2مراکز درمانی سطح 1مراکز بهداشت سطح 
3مراکز فوق تخصصی سطح 

دریافت اطالعات بالینی بیمار

ارائه خدمت

بیمار

ارجاع

دریافت اطالعات بالینی بیمار

ارائه خدمت
ثبت اطالعات بالینی بیمار

چاپ فرم ارجاع

2سطح  1سطح 

2ارجاع به سطح 
چاپ فرم ارجاع

3ارجاع به سطح 

3سطح 

ثبت اطالعات بالینی بیمار



نظام ارجاع 

ح کشور تا پایان برنامه پنجم توسعه کشور وزارت بهداشت و وزارت رفاه مکلف به توسعه نظام ارجاع در سطقانون برنامه  35بر اساس ماده 

بدون تبعیض سنی، جنسی، ي خدمات تعریف شده،  محدوده بسته لیت دارد خدمات سالمت را درمسئووزارت بهداشت  .باشندمی

نظام ارجاع . ي تحت پوشش خود قرار دهد هاي اقتصادي اجتماعی و ریسک بیماري در اختیار فرد، خانواده، جمعیت و جامعه ویژگی

  . لیت تداوم خدمات با او خواهد بودطوح باالتر استفاده کند، ولی مسئوي حفظ و ارتقاي سالمت، از ارجاع فرد به ستواند برا می

 ه خدمات سالمتئنظام ارا

مات در که این خد درمان و آموزش پزشکی است ید وزارت بهداشت،مورد تائه تمام خدمات پیشگیري، درمانی و توانبخشی ئشامل ارا

 .شود ه میئسه سطح ارانظام سالمت در 

 سطح بندي خدمات

که ممکن تا جایی ي خدماتهاي سالمت براي آنکه دسترسی مردم به مجموعهمراقبت ها وکننده خدمتچیدمان خاص واحدهاي تامین

  . ، عادالنه، با کمترین هزینه و با بیشترین کیفیت باشداست سهل و سریع

  :شود ر جمعیت و جامعه گذارده میاختیاهاي سالمت در سه سطح در  خدمات و مراقبت

قرار دارد، و در آن ) جمعیت تحت پوشش(واحدي در نظام سالمت که به طور معمول در جایی نزدیک به محل زندگی مردم : سطح یک

هاي  درمان خدمات ارتقاي سالمت، پیشگیري و. افتد نخستین تماس فرد با نظام سالمت از طریق پزشک خانواده یا تیم سالمت اتفاق می

هاي  چوب خدمتدهد که در چار ي خدمات این سطح را تشکیل می گیري بیمار عمدهات در پرونده سالمت و ارجاع و پیاولیه، ثبت اطالع

این سطح خود شامل . گیرد ، تجویز دارو و دیگر محصوالت پزشکی و درخواست انجام خدمات پاراکلینیک شکل میواحد پزشکی خانواده

  . رنامه پزشک خانواده و مرکز مجري برنامه پزشک خانواده می باشدپایگاه مجري ب

دهد و  شدگان از سطح یک قرار می واحدي در نظام سالمت که خدمات درمان تخصصی سرپایی یا بستري را در اختیار ارجاع: سطح دو

ایی، خدمات بستري، تجویز دارو و خدمات تخصصی سرپ. سازد ي ارجاع کننده را از نتیجه کار خویش مطلع می سپس پزشک خانواده

  . هاي این سطح است دیگر محصوالت پزشکی و درخواست انجام خدمات پاراکلینیک از فعالیت

شامل خدمات فوق تخصصی و توانبخشی سرپایی یا بستري داراي اولویت، تأمین دارو و دیگر اقالم پزشکی و خدمات : سطح سه

  گیرد کننده قرار می سطح در اختیار سطح ارجاع بازخورد خدمات این. باشد پاراکلینیک می

. ها مانعی ندارد ها از این قاعده مستثنی هستند و مراجعه مستقیم افراد دچار فوریت به واحدهاي اورژانس یا بیمارستان فوریت :تبصره



ارجاع 

اطالعات راجع به استفاده فرد  .یین می کندانه خدمات این نظام تعدر سطوح سه گ که مسیر حرکت و ارتباط فرد را مجموعه فرایندهایی 

 ترخوراند از سطوح تخصصیاز طریق ارسال پسسالمت  تیمیا وي از خدمات نظام سالمت نهایتاً در پرونده سالمت شخص نزد پزشک 

 .شود ثبت می

  ة درمانيمشاور

و  ند متخصص دیگر طی فرآیند تشخیص، درمانیک یا چتخصصی یا فوقهاي تخصصی گیري پزشک از نقطه نظرات و ایدهاستفاده و بهره

. شود گردد و شاید فقط اطالعات بیمار مورد نظر به پزشک مشاور منتقل می جهت مشاوره لزوماً بیمار ارجاع نمی. باشد میبازتوانی بیمار 

  . باشد شاوره کننده میدرمانی مسئولیت استفاده یا عدم استفاده از نظرات پزشک مشاور بر عهدة پزشک مبدیهی است در مشاورة

  )بازخوراند( رجاعبرگشت ا

- می) بازخوراند ارجاع(رگشت ارجاع انتقال اطالعات الزم از نحوه ارائه خدمات و پیگیري بیمار از سطح ارجاع شده به ارجاع دهنده را ب 

اقداماتی که ز، ات پاراکلینیکی مورد نیاخدم ،داروهاي تجویز شده ،اقدامات انجام شده ،شرح بیماريتواند شامل  این اطالعات می. نامند

. باشدغیره  و انجام دهد، نحوه پیگیري، تعیین تاریخ مراجعه مجدد بیمار دبای پذیرش کننده در مرکز بهداشتی درمانی احیاناً پزشک 

 برگشت مشاوره

ل مشکل بیمار یا جامعه را، برگشت مشاوره مـی  اي از نحوة حگردد انتقال و ثبت اطالعات مشاورهدر مواردي که مشاورة درمانی انجام می 

. تواند شامل اقدامات الزم براي حل مشکل فرد یا جامعه، یا لزوم ارجاع فرد، نحوة پیگیري موضوع و غیره باشد این اطالعات می. نامیم

  وضعيت اورژانس

:باشد می بالینی و عمومی تعریف دو داراي 

خدمات ارائه به نسبت ممکن زمان حداقل در و وقت فوت بدون باید که شود می گفته ريبیما به :اورژانسی بیمار بالینی تعریف

زایمان، نظیر( دارد اساسی نقشی درمانی خدمات ارائه در زمان و عمل سرعت اورژانسی بیمار براي و نمود اقدام او براي درمانی تشخیصی

MI، غیره و مسمومیت باز، شکستگیهاي مغزي، ضربه.(  

.نماید مراجعه اورژانس بخش به دیگر افراد توسط یا و شخصاً بیمار تا شود باعث که وضعیتی هر :اورژانسی بیمار میعمو تعریف

تحت و پذیرش کننده مراجعه بیمار هر باید و بوده تعریف قابل او همراهان یا بیمار شخص تصور با اورژانس وضعیت تعریف بنابراین

.گیرد قرار اولیه مراقبتهاي



 تهافوري

 احیاء قلبی ریوي انجام  

 تراشه لوله گذاري  

 اقدامات اولیه در مسمومیت ها 

 اقدامات اولیه در اورژانسهاي تنفسی 

 اقدامات اولیه در بیماران مصدوم  

 و هماهنگی براي انتقال مجروح به سطوح باالتر براي ادامه درمان بیماران اورژانسی اقدامات اولیه در

 ها بخیه و دبریدمان زخم 

 ارجاع-بازخورد-هنماي ارجاعرا

 و زمان شده، تدوین بالینی راهنماهاي و هدف گروههاي به خدمات هاي بسته شده معرفی منابع اساس بر شده تعیین مراقبتهاي در

در مورد . دوم ارجاع دهند سطح به پزشک و پزشک به اساس این بر باید پزشک غیر خدمت کنندگان ارائه و شده مشخص ارجاع شرایط

برداري از پس از ارجاع بیمار و بهره. ها تعریف نشده اند، ارجاع بر اساس تشخیص پزشک صورت خواهد گرفت ماتی که در این بستهخد

طح دوم به عنوان بازخوراند به مرجع سپرونده بیمار و نتایج ارائه به وي در خدمات در سطح دوم و مرکز ارائه دهنده خدمت دیگر، 

 .گردد درخواست کننده ارسال می

  :فرآیند نظام ارجاع در سطوح مختلف در شکل ذیل آورده شده است

 فرآیند نظام ارجاع در سطوح مختلف -1شکل 



) انس(خدمات سالمت  ارجاع نظامسامانه 

نظام ارجاع  زیرساخت که باطیارت شبکه و اطالعاتی هاي سیستم افزارها، نرم از اي مجموعه) سنا(سامانه نظام ارجاع خدمات سالمت 

این سامانه به منظور یکپارچه سازي اطالعات حوزه یهداشت و  .خدمات سالمت کشور در کلیه سطوح اول تا سوم را تشکیل می دهند

  .هاي ناهمگن در این موضوع، طراحی و توسعه یافته است درمان و کلیه سامانه

 ارجاع درون سطح اول

المت در سطح اول داشته که بین ارائه دهندگان خدمات سالمت است عالوه بر آن خدمات پاراکلینیکی که مراکز ارائه دهنده خدمات س

پزشک جانشین نیز . در این قسمت قرار می گیرند) مانند خدمات آزمایشگاهی، خدمات رادیولوژي و غیره( در سطح اول انجام می شود 

  .ممکن است در این دسته بندي قرار گیرد

 نمونه ارتباطات سطح اول خدمات – 2شکل 

سیاب، سامانه  .برقرار می گردد سیابمشخص شده است ارتباطات بین مراکز مختلف سطح اول خدمات توسط ) 2شکل (همانگونه که در 

افتد که زمانی اتفاق می 1در شکل مذکور مورد .رمان می باشدیکپارچه اطالعات بهداشت است که معادل سامانه تجمیع سپاس در حوزه د

بیمار از یک مرکز ارائه دهنده خدمت به مرکز ارائه دهنده خدمت دیگري می رود مانند جانشینی خارج مرکز در این صورت اطالعات با 

ایشی داسته و جواب آن را می خواهد به مرکز بیماري که آزم 2در مورد  .استفاده از پروتکل انتقال اطالعات بین مراکز منتقل می گردد

فواید استفاده از این روش در سطح اول عبارتند از . یو ها در این سطح قابل تصور می باشدتعداد زیادي از سنار. دل شده استاولیه ببرد م



. ئه دهنده خدماتابرخط براي مراکز ارئه دهنده خدمات سطح اول همچنین عدم نیاز به ارتباط اواقعی براي مراکز ار IP عدم نیاز به وجود

 :پیش نیاز هاي این مدل عبارتند از

 وجود سیستم اطالعاتی در مراکز ارائه دهنده خدمات منطبق بر استاندارد تبادل اطالعات  

 ان براي شهروند) مانند کد ملی، شماره بیمه، شماره گواهینامه، شماره گذرنامه و غیره(وجود حداقل یک شناسه دنیاي واقعی

مراجعه کننده به مراکز

 و سوم ارجاع سطح اول به سطح دوم

فرایند ارجاع و انتقال الکترونیکی اطالعات شهروند . زمانی که شهروند از سطح یک به منظور ادامه درمان به سطح دو ارجاع داده می شود

  .نشان داده شده است 3شکل در 

رجاع مبتنی بر پزشک خانواده در سطوح تخصصی و فوق تخصصی ارائه خدمات سالمت اساس دستورالعمل نظام ارجاع در این سطوح بر ا

  .می باشد

  نمونه ارتباطات سطح اول و دوم خدمات – 3شکل 

ح اول و دوم ارتباطات قابل براي سطح دوم و سوم هم همانند سط. موارد ارتباطات بین سطح دوم خدمات همانند سطح اول می باشد

 .تصور است



 مهاجرت

سیاب بر بستر سامانه . در سطوح مختلف خدمات را پشتیبانی می کند حوزه بهداشتتمامی وقایع  سیابهمانگونه که در باال اشاره شد 

ور استقرار دارد و این نمونه در کش سامانه پرونده الکترونیکی سالمتنمونه هاي مختلفی از  .پرونده الکترونیکی سالمت شکل گرفته است

ئه ادر طی زمان در هر نمونه اطالعات مرتبط با ار .ها بسته به نیازمندي مراکز خدمات سطح اول، دوم و سوم را به هم مربوط می سازد

در نمونه  خدمات به یک شهروند ذخیره شده و در قالب استانداردي قابل استفاده می باشد و بدین صورت پرونده الکترونیکی شهروند

 ،در هنگام مهاجرت یک شهروند از آنجایی که مراکز ارائه دهنده خدمت وي تغییر می کند. میان افزار منطقه خود فرد ذخیره می شود

  .این موضوع به تصویر کشیده شده است) 4شکل (در  .پرونده الکترونیکی وي نیز باید به نمونه جدیدي منتقل شود

و فرآیند اجرایی آن مهاجرت شهروند  – 4شکل 

مورد دو . خواست باید نمونه مقصد مشخص شده باشددر این در .مورد یک در خواست انتقال پرونده شهروند از نمونه شماره یک می باشد

موارد مربوط به مسافرت شهروند در  .پذیردانجام می 13606زوایانتقال پرونده از یک نمونه به نمونه دیگر می باشد که بر اساس استاندارد 

  .یک مدت زمان موقت با ارتباط دو نمونه مدیریت می گردد و در این موارد درخواست انتقال براي پرونده وجود ندارد



نقشه مفهومی نظام ارجاعنقشه مفهومی نظام ارجاع

مرکز  
جامع 
سالمت

مرکز تبادل 
اطالعات سالمت 

)سیاب(

سامانه 
نظام ارجاع 

)سنا(

تولید و ارسال  

HIDکد 

تأییدکد  

HID

بازخورد اطالعات بیمار و کد  

HID

سطح یک

سطح دو



)مرکز سطح یک در حوزه تحت پوشش معاونت بهداشتی(مراجعه بیمار به مرکز جامع خدمات سالمت •

سه به مرکز اطالعات سالمت یا سیاب  / ارسال اطالعات بیمار نیازمند درمان در سطح دو •

)سامانه سیاب براي حوزه بهداشت بوده و معادل سامانه سپاس در حوزه درمان است(

در وزارت بهداشت) سامانه نظام ارجاع(ارسال اطالعات به سامانه سنا •

براي اطالعات HIDارسال اطالعات به سازمان بیمه سالمت براي تأیید اطالعات و تولید کد •

)مرکز اولیه مراجعه بیمار(تولید شده براي مرکز جامع سالمت  HIDارسال کد •

به مرکز اطالعات سالمت یا سیاب   HIDسه و ارسال کد / اخذ نوبت براي بیمار از کلینیک سطح دو •

در وزارت بهداشت) سامانه نظام ارجاع(به سامانه سنا  HIDارسال کد •

)سه در حوزه تحت پوشش معاونت درمان/ مرکز سطح دو (درمانگاه / به کلینیک  HIDارسال کد •

درمان بیمار طبق نوبت اخذ شده/ ویزیت •

به سازمان بیمه سالمت براي تأیید HIDارسال کد •

از سازمان بیمه سالمت HIDدریافت تأییدیه کد •

سه به مرکز جامع سالمت در سطح یک/ بازخورد اطالعات درمانی بیمار  از کلینیک درمانی سطح دو •

سه به مرکز اطالعات سالمت یا سیاب  / ارسال بازخورد اطالعات درمانی بیمار از کلینیک سطح دو •

در وزارت بهداشت) سامانه نظام ارجاع(ارسال بازخورد اطالعات درمانی بیمار به سامانه سنا •

ارسال بازخورد اطالعات درمانی بیمار به سازمان بیمه سالمت•

::فرایند اجرایی نقشه مفهومی نظام ارجاعفرایند اجرایی نقشه مفهومی نظام ارجاع



وضعیت موجود و مشکالت فرایند فعلی ارجاع الکترونیک

نبود شدگان بیمه سایر براي ارجاع امکان و میشد صادر سالمت بیمه توسط فقط ارجاع شناسه.

نیست مهیا 3 سطح به 2 سطح از ارجاع یا و موازي ارجاع امکان. نیست مهیا 3 سطح به 2 سطح از ارجاع یا و موازي ارجاع امکان.

نیست فراهم اینترنت و شبکه بستر قطعی مواقع در ارجاع هاي شناسه مدیریت امکان.




